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Kata Kunci : Peranan SPI dan Efektivitas Pengeluaran Biaya 

 

Peranan Sistem Pengendalian Intern pada pengeluran biaya merupakan suatu 

aktivitas penting yang perlu dilakukan. Dalam kasus ini peranan sistem 

pengendalian intern untuk mencapai efektivitas pegeluaran biaya sudah terbilang 

efektif dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi perusahaan. Hal ini bisa 

ditunjukkan dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban yang berupa laporan 

realisasi anggaran yang disusun secara periodik guna untuk mengontrol dan 

mengendalikan biaya . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peranan sistem pengendalian intern untuk mencapai efektivitas pengeluaran biaya 

dan tingkat efektivitas pengeluaran biaya pada Perum Perhutani Unit I Jawa 

Tengah. 

 Mengetahui peranan sistem pengendalian untuk mencapai efektivitas 

pengeluaran biaya, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

kuesioner (angket), dan wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis 

statistik diskriptif  kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pengeluaran biaya 

terbilang sudah efektif yang dimana hal tersebut dapat di lihat pada Laporan 

Anggaran yang menunjukkan realisasi telah tercapai semua sesuai dengan RKAP 

(Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan). Pada pengujian yang dilakukan untuk 

masing–masing variabel X dan variabel Y secara keseluruhan hasilnya adalah 

signifikan dan reliabel. Sehingga variabel peranan sistem pengendalian intern dan 

efektivitas pengeluaran biaya adalah valid. 

 Sehingga dapat dikatakan sistem pengendalian intern berperan untuk 

mencapai efektivitas pengeluaran biaya. Hal tersebut diketahui dari beberapa 

indikator yang penulis temukan salah satunya mengenai sistem pengendalian 

intern dapat menunjang efektivas pengeluaran biaya, mendorong efisiensi, 

mecegah kecurangan, mendukung profesionalisme manajemen dan acuan 

pelaksanaan anggaran. Simpulan penelitian ini adalah tingkat efektivitas 

pengeluaran biaya sudah tergolong efektif dan sistem pengendalian intern 

berperan penting untuk mencapai efektivitas pengeluaran biaya pada Perum 

Perhutani Unit I Jawa Tengah. Disarankan bagi perusahaan, tingkat efektifitas 

pengeluaran biaya perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RKAP untuk 

tahun selanjutnya, supaya tidak terjadi biaya yang over load atau biaya melebihi 

RKAP.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Era globalisasi saat ini akan menambah tingkat persaingan bagi 

perusahaan-perusahaan nasional, baik swasta maupun milik negara. Perusahaan 

dalam negeri tidak hanya harus bersaing dengan perusahaan dalam negeri lainnya, 

akan tetapi juga bersaing dengan perusahaan asing yang dengan bebas memasuki 

pasar Indonesia. Demikian pula dengan perusahaan milik negara, kehilangan daya 

saing akan mengakibatkan kemunduran perusahaan. Agar perusahaan dalam 

negeri, termasuk juga perusahaan milik negara tidak kehilangan daya saing 

dengan masuknya perusahaan asing, maka diperlukan upaya peningkatan dan 

penyempurnaan kinerja perusahaan. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan menyempurnakan 

kinerja perusahaan yaitu meliputi peningkatan produktivtas, efisiensi dan 

efektifitas pencapaian tujuan perusahaan. Dilaksanakan  dengan terus menerapkan 

dan meningkatan berbagai kebijakan dan strategi perusahaan untuk dapat bersaing 

dengan perusahaan lain. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh manajemen 

perusahaan agar dapat bersaing di pasaran adalah dengan meningkatkan 

pengendalian, pengendalian tersebut adalah pengendalian intern.  

AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) mengatakan 

pengendalian intern, meliputi struktur organisasi semua metode-metode dan 

ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk 
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melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian dan seberapa jauh data 

akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong 

ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. 

Komarudin (2000:269) mengatakan efektivitas adalah suatu keadaan yang 

menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan manajemen dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, yang dimana efektivitas tersebut 

digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur seberapa jauh tingkat keberhasilan 

perusahaan dalam mencapai tujuan. Manajemen di harapkan mampu 

meningkatkan efisiensi serta efektifitas pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu 

manajemen juga di tuntut untuk mampu mempertimbangan hal-hal yang mungkin 

dapat merugikan perusahaan, jadi pengendalian intern mutlak diperlukan oleh 

perusahaan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi perusahaan.  

Seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya Perum Perhutani Unit I 

Jawa Tengah juga melakukan kegiatan operasional, yang dimana hal tersebut 

menelan biaya yang tidak sedikit. Biaya tersebut digunakan oleh perusahaan untuk 

keperluan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, maka 

diperlukan pengendalian terhadap pengeluaran biaya agar dapat meminimaliskan 

pengeluaran tersebut. 

Pada Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah untuk mengetahui tingkat 

efektivitas pengeluaran biaya perusahaan menggunakan perbandingan antara 

RKAP (Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan) dengan Realisasi. Hal tersebut 

digunakan untuk mengetahui pelaksanaan biaya yang dilakukan sudah efekif atau 

sebaliknya kurang efektif. Disini manajemen juga harus mempertimbangkan 
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kemampuan perusahaan dan mempertimbangkan dana yang tersedia untuk 

membiayai pelaksanaan rencana tersebut. Salah satu pengendalian yang 

digunakan oleh Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah untuk mengendalikan 

pengeluran biaya yaitu dengan anggaran. 

Syakhroza (2002) mengatakan pencapaian target anggaran memainkan 

peranan penting karena anggaran menggambarkan standar efektivitas dan efisiensi 

pengeluaran biaya. Disusun suatu anggaran yang terperinci dan teliti berdasarkan 

estimasi-estimasi mengenai besarnya uang kas yang akan diterima dan yang akan 

dikeluarkan dalam periode tertentu. Besarnya uang kas yang dimiliki perusahaan 

pada suatu saat tertentu bisa diketahui dengan adanya anggaran biaya, sehingga 

kebijaksanaan manajemen selanjutnya bisa disesuaikan dengan rencana yang 

ditetapkan sebelumnya. 

Apabila penyusunan rencana dan tujuan organisasi atau perusahaan telah 

selesai, selanjutnya manajemen akan memerintahkan agar rencana-rencana 

tersebut dilaksanakan. Perencanaan yang baik bukan merupakan jaminan 

tercapainya tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, tetapi dapat 

tercapai jika pelaksanaan kerja dapat diikuti dengan pengawasan yang dilakukan 

secara terus-menerus pada semua tingkat kegiatan. Kegiatan tersebut dapat 

mendorong efektivitas dan tercapainya tujuan perusahaan sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan. 

Peranan pengendalian intern pada pengeluaran biaya merupakan suatu 

aktivitas penting yang perlu dilakukan. Aktivitas tersebut memerlukan perhatian 

khusus dari manajemen dalam pengambilan keputusan terhadap biaya yang di 
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keluarkan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dalam rangka penerapan fungsi 

perencanaan yang memadai, dengan adanya pengendalian intern diharapkan 

pengeluaran biaya dapat mencapai efektivitas sebaik mungkin mengurangi resiko 

biaya yang over load. Jika diteliti lebih dalam, pengawasan terhadap biaya-biaya 

yang dikeluarkan juga harus mendapat perhatian khusus, sebab semua itu 

menentukan kelancaran operasi perusahaan. Berdasarkan uraian di atas maka 

penelitian ini mengambil judul “ PERANAN SISTEM PENGENDALIAN 

INTERN UNTUK MENCAPAI EFEKTIVITAS PENGELUARAN BIAYA 

PADA PERUM PERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan uraian pada latar belakang adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana tingkat efektivitas pengeluaran biaya yang dilaksanakan pada 

Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. 

2. Apakah sistem pengendalian intern berperan untuk mencapai efektivitas 

pengeluaran biaya pada Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui tingkat efektivitas pengeluaran biaya yang dilaksanakan pada 

Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. 
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2. Mengetahui bagaimana peranan sistem pengendalian intern untuk 

mencapai efektivitas pengeluaran biaya pada Perum Perhutani Unit I Jawa 

Tengah. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penulisan dari karya ilmiah ini tebagi menjadi dua, yaitu manfaat 

teoritik dan manfaat praktik. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat praktik 

a. Bagi penelitidan pembaca 

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang peranan sistem 

pengendalian intern untuk mencapai efektivitas pengeluaran biaya 

b. Bagi perusahaan 

Bagi Biro Keuangan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan 

keputusan mengenai pengeluran biaya, sehingga bagian anggaran dapat 

mengambilan keputusan tentang biaya yang akan  dikeluarkan pada 

Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah 

c. Bagi Universitas Negeri Semarang 

Menambah referensi bacaan serta tambahan informasi sekaligus 

memperkarya khasanah dunia pustaka bagi perpustakaan Universitas 

Negeri Semarang. 
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2. Manfaat teoritik 

Sebagai refrensi dan bahan kajian tentang peranan sistem pengendalian 

intern untuk mencapai efektivitas pengeluaran biaya serta dapat menjadi 

sumber untuk penelitian-penelitian yang lebih lanjut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1.  Efektivitas Pengeluaran Biaya 

Efektivitas merupakan kemampuan untuk tujuan yang memadai. 

Efektivitas biaya dapat dilihat dari laporan anggaran perusahaan. Garner (2004) 

mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena efektivitas tidak berhenti 

sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan 

pencapaian visi. Dari laporan tersebut kemudian dianalisis apakah tingkat 

efektivitas pengeluaran biaya sudah efektif atau sebaliknya. Suatu biaya dapat 

dikatakan efektif apabila biaya tersebut tidak melebihi anggaran, apabila realisasi 

melebihi anggaran yang dibuat maka dapat dikatakan tingkat efektivitas 

pengeluaran biaya kurang efektif. 

Efektivitas pengeluaran biaya adalah kemampuan mencapai sasaran dan 

target sesuai dengan yang direncanakan. Efektivitas pengeluaran biaya merupakan 

suatu kegiatan yang menurut pasar berlaku dapat menyelesaikan program sesuai 

rencana. Sedangkan pengertian efektivitas menurut Schemerhon John R. Jr. 

(1986:35) adalah sebagai berikut:“ Efektivitas adalah pencapaian target output 

yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) 

dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika (OA) > (OS) disebut efektif 

”. 
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Prinsip-prinsip untuk menilai efektivitas adalah : 

a) Menilai efektivitas yang berkaitan dengan masalah tujuan dan alat untuk 

memproses input menjadi output 

b) Sistem yang dibandingkan harus sama atau homogen. Misalnya antara RKAP 

dengan Realisasinya 

c) Mempertimbangkan semua output.   

d) Korelasi diharapkan bersifat kualitas, hubungan antara alat proses dan output 

harus berkualitas. 

 

2.1.1 Efektivitas 

Stoner dan Freemen yang dialih bahasakan oleh Alexander Sindoro dalam 

edisi Indonesia (1996;9), bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk tujuan yang 

memadai yaitu melakukan hal yang tepat. Komarudin (2000;269) efektivitas 

adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan 

manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Efektivitas adalah tingkat 

keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas 

pengeluaran biaya berarti menciptakan suatu pengeluaran biaya yang terstruktur 

dan memadai sehingga memperkecil resiko terjadi penyelewengan dan 

kecurangan. 
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2.1.2 Biaya  

Mulyadi (2000:13) mengatakan biaya adalah pengorbanan sumber 

ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang 

kemungkinan akan terjadi dengan tujuan tertentu. Pengertian biaya menurut 

Harnanto dan Zulkifli (2003:14) adalah sesuatu yang berkonotasi sebagai 

pengurang yang harus dikorbankan untuk memperoleh tujuan akhir yaitu 

mendatangkan laba. Biaya merupakan pengorbanan yang telah atau akan 

dikonsumsi oleh perusahaan atas kegiatan usaha atau produksi barang atau 

jasanya dalam rangka memperoleh laba, penghasilan atau pendapatan 

sebagaimana yang diharapkan terjadi. 

Beberapa asumsi-asumsi di atas menyimpulkan bahwa biaya yang 

dimaksudkan disini adalah sesuatu yang dikorbankan atau dikeluarkan oleh 

perusahaan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam 

melakukan kegiatan operasional. Elemen-elemen biaya yang digunakan adalah 

sebagai berikut yaitu, biaya produksi, biaya usaha dan lain-lain. 

 

2.1.2.1 Penggolongan Biaya 

 Penggolongan biaya dikelompokkan menurut tujuan yang hendak dicapai 

oleh perusahaan. Mulyadi  (2000;14-17) mengatakan bahwa biaya dapat 

digolongkan menurut : 

1. Objek Pengeluaran 

 Cara penggolongan ini, nama obyek pengeluaran merupakan dasar 

penggolongan biaya. Misalnya objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka 
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semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya 

„bahan bakar‟. 

2. Fungsi Pokok dalam Perusahaan 

 Tiga fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur : 

a. Biaya Produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan 

baku menjadi produk yang siap untuk dijual.  

b. Biaya Pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan 

kegiatan pemasaran produk.  

c. Biaya Administrasi dan Umum merupakan biaya-biaya untuk 

mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. 

3. Hubungan Biaya dengan Sesuatu yang Dibiayai 

Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokkan 

menjadi dua golongan : 

a. Biaya Langsung (direct cost) adalah biaya yang terjadi, yang penyebab 

satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. 

b. Biaya tidak Langsung (indirect cost) adalah biaya yang terjadi tidak hanya 

disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. 

4. Perilakunya dalam Hubungannya dengan Perubahan Volume Kegiatan 

Hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat digolongkan 

menjadi : 

a. Biaya Variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan 
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b. Biaya Semivariabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan 

perubahan volume kegiatan 

c. Biaya Semifixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan 

tertentu 

d. Biaya Tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume 

kegiatan tertentu 

5. Jangka Waktu Manfaatnya 

Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat digolongkan menjadi dua : 

a. Pengeluaran Modal (capital expenditur) adalah biaya yang mempunyai 

masalah lebih dari satu periode akuntansi. 

b. Pengeluaran Pendapatan (revenue expenditures) adalah biaya yang hanya 

mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya tersebut. 

 

2.1.3 Efektivitas Biaya 

Efektivitas biaya merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi 

dalam mencapai tujuan (Mardiasmo, 2002 : 143). Efektivitas bukan menyatakan 

tentang besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, 

namun efektivitas hanya melihat dari apakah suatu program atau kegiatan telah 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Biaya dapat dikatakan sudah mencapai efektivitas apabila biaya tersebut 

sudah mencapai tujuan yang ditargetkan, maka biaya dapat dikatakan efektif. 

Efektivitas suatu biaya dapat di ketahui dari perbandingan antara output anggaran 

dengan ouput realisasinya.  
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2.2. Sistem Pengendalian Intern 

Agar suatu perusahaan dalam berjalan secara efisien dan efektif, maka 

perusahaan memerlukan alat bantu yang mempunyai peranan dalam 

mengendalikan kegiatan perusahaan. Komarudin (2000;768) mengatakan peranan 

merupakan :  

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam 

manajemen 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu usaha 

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata 

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang apa 

adanya 

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat 

Kesimpulan dari penjelasan tersebut yaitu bahwa peranan adalah suatu 

bagian dari tugas utama yang dilaksanakan seseorang yang sesuai dengan fungsi 

dan tugasnya masing – masing. Sesuai dengan masalah yang diteliti dalam 

penulisan tugas akhir ini, yang dimaksud peranan adalah peranan sistem 

pengendalian intern yang digunakan sebagai alat bantu bagi perusahaan sebagai 

alat perencanaan dan pengendalian. 

Mulyadi (2008;163) mengatakan sistem pengendalian intern meliputi 

struktur organisasi, metode dan ukuran–ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga 

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. AICPA 

(American Institute of Certified Public Accountants) mengatakan pengendalian 
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intern, meliputi struktur organisasi semua metode-metode dan ketentuan-

ketentuan  yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi 

harta kekayaan, memeriksa ketelitian dan seberapa jauh data akuntansi dapat 

dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan 

perusahaan yang telah ditetapkan. 

Indikator-indikator sistem pengendalian intern untuk mencapai efektivitas 

pengeluaran biaya adalah sebagai berikut : 

1. Mendorong efisiensi 

2. Menunjang efektivitas 

3. Acuan pelaksanaan anggaran 

4. Mencegah penyimpangan atau kecurangan 

5. Mendukung profesionalisme manajemen 

Kesimpulan dari pengertian di atas bahwa sistem pengendalian intern yang 

handal dapat mencegah timbulnya kerugian karena penggunaan sumberdaya yang 

boros dan keputusan manajemen yang tidak akurat. Dengan demikian sebuah 

perusahaan  harus memiliki sistem pengendalian intern untuk menghasilkan 

informasi yang akurat dan dapat dipercaya, dan untuk mendorong ditaatinya 

kebijakan manajemen. 

 

2.2.1. Peranan dan Tujuan Sistem Pengendalian Intern  

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya sistem pengendalian intern 

adalah : 

1. Menjaga kekayaan organisasi 

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 
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3. Mendorong efisiensi 

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, pengendalian intern dibagi 

menjadi 2 (dua) yaitu : 

1. Tujuan pengendalian intern akuntansi, yaitu menghasilkan laporan keuangan 

yang dapat dipercaya dengan menjaga kekayaan organisasi dan mengecek 

ketelitian dan keandalan data akuntansi. 

2. Tujuan pengendalian intern administrasi, yaitu dengan mengkoordinasi 

struktur organisasi, metode dan ukuran – ukuran yang ada untuk mendorong 

efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Efektivitas pengendalian intern sangat dipengaruhi oleh lingkungan pengendalian, 

yang dimana memiliki 4 (empat) unsur, yaitu : 

1. Filosofi dan gaya operasi 

2. Berfungsinya dewan komisaris dan dewan pemeriksaan 

3. Metode pengendalian manajemen 

4. Kesadaran pengendalian 

Lingkungan pengendalian ini mempunyai dampak yang besar terhadap keseriusan 

pengendalian intern yang diterapkan di dalam perusahaan. 

 Metode pengendalian manajemen merupakan metode perencanaan dan 

pengendalian alokasi sumber daya perusahaan dalam pencapai tujuan perusahaan. 

Perencanaan dan pengendalian dilakukan melalui empet tahap : (1) penyusunan 

program, (2) penyusunan anggaran, (3) pelaksanaan dan pengukuran, dan (4) 

pelaporan dan analisis. 
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2.2.2. Unsur-unsur Pengendalian Intern 

Mulyadi (2008;163) mengatakan sistem pengendalian intern suatu 

perusahaan dikatakan baik atau efektif apabila memiliki unsur-unsur sebagai 

berikut : 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya 

Menilai efektivitas sistem pengendalian intern dalam suatu perusahaan maka 

harus di nilai bagaimana pelaksanaan unsur-unsur tersebut, dan apakah telah 

efektif dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

Menurut konsep COSO (Committee of Sponsoring Organizations), 

pengendalian intern terdiri dari 5 (lima) komponen utama yang saling berkaitan 

yang bersumber dari cara manajemen menyelenggarakan tugas dan oleh karena itu 

komponen ini menyatu dan terjalin dalam proses manajemen. 

Kompenen pengendalian intern menurut COSO, yaitu : 

1. Lingkungan pengendalian ( control enviroment ) 

2. Penaksiran resiko ( risk assessment ) 

3. Informasi dan komunikasi ( control activities ) 

4. Aktivitas pengendalian ( information and communication ) 

5. Pemantauan ( monitoring ) 
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Komponen tersebut merupakan rangkaian yang terjalin erat dan komponen 

lingkungan pengendalian intern menjadi dasar dari komponen-komponen lain. 

Aktivitas pengendalian diimplimentasikan untuk memastikan bahwa arahan 

manajemen telah diikuti. Sementara informasi yang relevan dicatat dan 

dikomunikasikan keseluruh bagian organisasi, dan keseluran proses tersebut 

dipantau secara terus menerus.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penyusunan Tugas Akhir ini penelititerlebih dahulu melakukan penelitian 

terhadap objek yang dikaji. Setiap penelitian dibutuhkan data-data dengan 

menggunakan metode-metode tertentu. Maksud dari metode penelitian yaitu cara 

ilmiah untuk memperoleh atau mengetahui data-data yang ada secara lengkap dan 

tepat dalam penyampaian tujuan penelitian. 

 

3.1.Lokasi  Penelitian 

  Lokasi penelitian dilakukan penelitipada PERUM PERHUTANI 

(Perusahaan Umum Kehutanan Negara Unit 1 Jawa Tengah) Jalan Pahlawan No. 

15- 17 Kotak Pos 1272 Semarang 50241. 

 

3.2.Objek Kajian 

Objek kajian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Suharsimi, Arikunto. 2002:99). Objek kajian yang dikaji oleh 

penelitidalam penyusunan tugas akhir adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat efektivitas pengeluaran biaya yang dilaksanakan pada Perum 

Perhutani Unit I Jawa Tengah 

2. Peranan sistem pengendalian intern untuk mencapai efektivitas pengeluaran 

biaya 
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3.3. Sumber Data dan Jenis Data 

   Kegiatan penelitian agar terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang 

diharapkan, maka diperlukan adannya data yang bersifat objektif dan dapat 

dipercaya kebenarannya. 

a. Sumber data 

Sumber data diperoleh dari Kepala Sub Seksi (KSS) Anggaran di Biro 

Keuangan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah. 

b. Jenis data 

Jenis data yang digunakan  adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

sumber lain, dikumpulkan untuk maksud tertentu. Data yang diperoleh 

menggunakan literatur dan juga buku-buku yang berhubungan dengan 

penulisan TUGAS AKHIR ini. Data ini diperoleh adalah laporan anggaran 

biaya tahun 2010. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

  Penelitian dilakukan dengan pendekatan survey atau studi kasus dimana 

data primer yang diperlukan dikumpulkan dengan menggunakan alat atau 

instrumen berupa kuesioner. 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu sbb : 

a. Wawancara  

  Metode wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengajukan  mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seorang informan 

atau seorang ahli yang berwenang dalam satu masalah. Metode ini digunakan 
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untuk memperoleh data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada KSS 

Anggaran di Biro Keuangan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah. 

b. Kuesioner 

  Kuesioner adalah cara pengisian kuesioner atau daftar pertanyaan struktur 

dari masing–masing bagian yang terkait. Kuesioner digunakan : 

a) Mengukur tingkat efektivitas pengeluaran biaya  

b) Mengukur sistem pengendalian intern untuk mencapai efektivitas pengeluaran 

biaya 

Penentuan skor dan kategori di dasarkan pada skala Likert dimana setiap 

pernyataan diberi skor 1-5, menggunakan nilai tertinggi dan terendah dimana 

jawaban yang mendukung pernyataan diberi skor tertinggi sedangkan jawaban 

yang tidak mendukung diberi skor rendah kemudian responden diminta 

memberikan jawaban dari alternatif yang ada. 

Penskoran dalam skala Likert yang digunakan sebagai jawaban adalah 

sebagai berikut: 

a. Sangat setuju diberi skor 5 

b. Setuju diberi skor 4 

c. Kurang setuju diberi skor 3 

d. Tidak setuju diberi skor 2 

e. Sangat tidak setuju diberi skor 1 

 

 

 



 

 

20 

Skor yang diperoleh dengan tabel kategori sebagai berikut: 

Skor tinggi   =  30 x 5 = 150 

Skor rendah  =  (1:5) x 150 = 30 

Rentang        =  150 – 30 = 120 

Interval        =  150 : 5 = 30  

Dengan interval 30 dan skor terendah 30 dapat dibuat kriteria peranan 

sistem pengendalian intern sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 : Kriteria Penskoran  

No Interval Kriteria 

1. ≥ skor 151 Sangat berperan 

2. ≥121 skor ≤ 150 Berperan 

3. ≥ 91 skor ≤ 120 Agak berperan 

4. ≥ 61 skor ≤ 90 Kurang berperan 

5. ≥ 30 skor ≤ 60 Tidak berperan 
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3.5. Pengujian Instrumen 

3.5.1. Uji Validitas Instrumen 

 Uji validitas ini dilakukan untuk memastikan apakah suatu alat 

pengukur yang akan  dipakai untuk mengukur variabel penelitian valid atau tidak. 

Mengartikan  validitas sebagai sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat 

ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2007:8). Uji validitas berarti 

prosedur pengujian untuk melihat apakah alat ukur yang berupa kuesioner dapat 

mengukur dengan cermat atau tidak. 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat – tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dan dapat mengungkapkan data 

dari variabel yang diteliti secara tepat (Suharmini, Arikunto, 2002 : 144 – 145). 

Penelitian ini uji validitas dilakukan dengan membandingkan antara critical value 

dengan korelasi product moment (r). Jika r > critical value = valid, dan memenuhi 

untuk dilakukan pengujian selanjutnya. 

 Menurut Masrum yang dikutip oleh Sugiyono (2009:106) menyatakan 

bahwa biasanya syarat minimum untuk dianggap valid adalah r = 0,3, jadi kalau 

kolerasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen 

tersebut dinyatakan tidak valid. Uji validitas dilakukan dengan melihat kolerasi 

antara skor masing-masing item pertanyaan dengan skor total.   
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rxy  

dimana: 

r xy   =  koefiensi korelasi (validasi) 

X  = skor pada subyek item n 

Y  = skor total subyek 

XY = skor pada subyek item n dikalikan skor total 

N  = banyaknya subyek 

∑X
2 

=   Jumlah Kuadran nilai X 

  =   Jumlah Kuadran nilai Y 

Suharsimi, 2006:170) 

Penelitian ini menggunakan pengujian dengan tingkat signifikansi (0,05 atau 5%) 

dengan angka korelasi Product Moment (r) yang diperoleh dengan bantuan 

perhitungan statistik murni yang digunakan untuk menguji tingkat validitas, dalam 

rumus Korelasi Product Moment dari pearson, suatu indikator dikatakan valid 

apabila N = 30 dan α = 0,05 maka r tabel = 0,361 dengan ketentuan: 

Hasil >  (0,361) = valid 

Hasil <  (0,361) = tidak valid 

 

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan statistik murni. 
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Tabel 3.2 : Uji Validitas untuk Pertanyaan Variabel X  

 Peranan Sistem Pengendalian Intern  

No r xy R tabel Keterangan 

1 0.631 0.361 Valid 

2 0.680 0.361 Valid 

3 0.609 0.361 Valid 

4 0.648 0.361 Valid 

5 0.821 0.361 Valid 

6 0.521 0.361 Valid 

7 0.609 0.361 Valid 

8 0.653 0.361 Valid 

9 0.757 0.361 Valid 

10 0.403 0.361 Valid 

 

 Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa rhitung > rtabel  yaitu pada 

tingkat signifikan ( 0,05 atau 5% ) dengan N=30 diperoleh rtabel = 0.361. Demikian 

dapat disimpulkan bahwa variabel X yang digunakan untuk mengukur peranan 

sistem pengendalian intern pada Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah adalah 

sudah sesuai dan efektif. Sehingga dapat dilanjutkan  kepada pengujian 

selanjutnya yaitu uji reabilitas. 
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Tabel 3.3 : Uji Validitas untuk Pertanyaan Variabel Y 

 Efektivitas Pengeluaran Biaya  

No r xy R tabel Keterangan 

1 0.647 0.361 Valid 

2 0.532 0.361 Valid 

3 0.485 0.361 Valid 

4 0.466 0.361 Valid 

5 0.610 0.361 Valid 

6 0.674 0.361 Valid 

7 0.761 0.361 Valid 

8 0.579 0.361 Valid 

9 0.606 0.361 Valid 

10 0.776 0.361 Valid 

 

 Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa rhitung > rtabel  yaitu pada 

tingkat signifikan ( 0,05 atau 5% ) dengan N=30 diperoleh rtabel = 0.361. Demikian 

dapat disimpulkan bahwa variabel Y yang digunakan untuk mengukur  Efektivitas 

Pengeluaran Biaya yang dilaksanakan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dalam 

penelitian ini adalah efektif. Sehingga dapat dilanjutkan  kepada pengujian 

selanjutnya yaitu uji reabilitas. 
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3.5.2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Singarimbun, 1989). Setiap alat 

pengukur seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran 

relatif konsisten dari waktu ke waktu. 

 Pengujian reliabilitas hanya dapat dilakukan pada pertanyaan yang sudah 

memiliki validitas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil dari 

pengukuran relative konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 

terhadap gejala yang sama dengan alat pengukur yang sama. Reliabilitas adalah 

tingkat konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang sama. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel (andal) apabila jawaban responden terhadap 

pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas diukur dengan 

menghitung koefisien keandalan alat ukur (dalam hal ini adalah koefisien alpha 

Cronbach). 

Uji reliabilitas dari masing-masing faktor dengan menggunakan Uji  

Alpha-Cronbach. Kuesioner dinyatakan reliabel jika mempunyai nilai koefisien 

alpha yang lebih besar dari 0,6 (Nunnally, 1969 dalam Imam Ghozali, 2001 :129). 
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dimana : 

    = Reliabilitas instrumen 

   = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

    = Jumlah varians butir 

    = Varians total    

 

Tabel 3.4 : Perhitungan Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel 
Cronbach‟s 

Alpha 

Minimal 

Cronbach‟s 

Alpha yang 

disyaratkan 

Keterangan 

1 Peranan Sistem 

Pengendalian Intern 

0.773 0.60 Reliabel 

2 Efektivitas Pengeluaran 

Biaya 

0.811 0.60 Reliabel 

 

Hasil Cronbach Alpha sebesar 0.773 ini melebihi angka standart Cronbach 

Alpha yaitu 0.60 (0.773 > 0.60) sehingga dapat disimpulkan bahwa reliabilitas 

dari variabel X (Peranan Sistem Pengendalian) adalah tinggi dan reliabel. 

Sedangkan hasil Uji Reliabilitas pada variabel Y (Efektivitas Pengeluaran Biaya) 

adalah sebesar 0.812 angka ini jauh diatas angka standart Cronbach Alpha yaitu 
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0.60 (0.811 > 0.60) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Y mempunyai 

tingkat reliabel yang tinggi, jadi dari kedua variabel tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel X dan Y mempunyai tingkat varibel yang tinggi dan 

memadai. 

 

3.6. Metode Analisis Data 

 Analisis data adalah merupakan kegiatan mengolah data yang telah 

terkumpul dan kemudian dapat memberikan interprestasi pada hasil-hasil tersebut, 

maka data yang terkumpul akan dianalisis kualitatif. Teknik analisis data yang 

digunakan yaitu statistik deskriprif. Statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi (Sugiyono, 2007:147).  

Kegiatan dalam menganalisis data meliputi : pengelompokan data yang 

diteliti, melakukan perhitungan untuk menentukan peranan sistem pengendalian 

intern untuk mencapai efektivitas pengeluaran biaya, sehingga penelitidapat 

menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat serta dapat 

dipertanggungjawabkan atas kebenarannya 

Karena pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, maka jawaban dari 

responden atas pertanyaan tersebut merupakan hal yang penting dalam penelitian 

ini. Untuk itu sebelum dilakukan pengolahan data lebih lanjut, perlu dilakukan 

terlebih dahulu pengujian yaitu pengujian uji validitas dan uji reliabilitas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah Perusahaan 

Perum Perhutani merupakam Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang 

didirikan pada tahun 1972 berdasarkan PP No. 15 Tahun 1972 yang telah diubah 

menjadi PP No. 36 Tahun1986. Badan ini merupakan peleburan dari perusahaan 

Kehutanan Negara Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang kemudian masing-masing 

dijadikan unit produksi dengan sebutan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, dan 

Perum Perhutani Unit II Jawa timur, PerumPerhutani Unit III Jawa Barat. 

Pada tahun 2001 bentuk pengusahaan Perum Perhutani ditetapkan oleh 

pemerintah sebagai BUMN berbentuk Perseroan Terbatas ( PT ) Perhutani melalui 

PP Nomor 14 tahun 2001. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan yang dimiliki PT. Perhutani, bentuk pengusahaan PT. 

Perhutani tersebut kembali menjadi BUMN dengan bentuk Perum berdasarkan PP 

Nomor 30 tahun 2003. Dalam operasionalnya, Perum Perhutani berada di bawah 

koordinasi Kementerian BUMN dengan bimbingan teknis dari Departemen 

Kehutanan. 

Sejarah berdirinya Perum Perhutani tidak lepas dari sejarah kehutanan di 

negara Indonesia yang mengalami empat masa perkembangan, yaitu Masa Feodal 

(sebelum Tahun 1604), Masa Kolonial Belanda (Tahun 1942–1945), Masa 

28 
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Pendudukan Jepang (Tahun 1942 – 1945), dan  Masa Kemerdekaan (Tahun 1945–

Sekarang). Perjalanan usahanya, Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah 

memperluas wilayah kerja dengan membentuk beberapa unit kerja di berbagai 

daerah, yaitu : Kesatuan Pemangku Hutan (KPH), Kantor Pelaksana Ekspor 

(KPE), Industri Pengolahan Kayu Jati (IPKJ), Kantor Pengolahan Sutera Alam 

(KPSA). Tahun 1987 dengan PP No. 2 tahun 1987 Unit Produksi Perusahaan 

Umum Kehutanan Negara, wilayah kerja Perum Perhutani ditambah dengan hutan 

negara di wilayah Provinsi Jawa Barat yang kemudian disebut dengan Unit III 

Perum Perhutani Jawa Barat. 

2. Wilayah Kerja 

Perum Perhutani dikelompokkan dalam 6 ( enam ) satuan unit organisasi 

yaitu : 

a. Kantor Pusat yang berkedudukan di Jakarta 

b. Kantor Unit terdiri atas : 

1) Kantor Unit I Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang 

2) Kantor Unit II Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya 

3) Kantor Unit III Jawa Barat dan Banten yang berkedudukan di Bandung 

c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia yang berkedudukan di 

Madiun 

d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhutani yang berkedudukan di Cepu 

e. Kesatuan Bisnis Mandiri ( KBM ) berserta organisasi di bawahnya 

berkedudukan di masing-masing wilayah unit dengan mempertimbangkan 
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faktor efisiensi, efektifitas dan strategi pembentukannya yang akan di 

tetapkan kemudian 

f. Kesatuan Pemangkuan Hutan ( KPH ) berserta organisasi dibawahnya 

berkedudukan di masing – masing wilayah KPH, atau wilayah yang 

berdekatan dengan wilayah KPH 

Kantor Unit I Jawa Tengah membawahi beberapa Kesatuan Pemangkuan 

Hutan (KPH), antara lain : 

1. KPH Balapulang 

2. KPH Blora 

3. KPH Banyumas Barat 

4. KPH Banyumas Timur 

5. KPH Cepu 

6. KPH Gundih 

7. KPH Kebonharjo 

8. KPH Kedu Selatan 

9. KPH Kendal 

10. KPH Kedu Utara 

11. KPH Mantingan 

12. KPH Pati 

13. KPH Pekalongan Barat 

14. KPH Pekalongan Timur  

15. KPH Pemalang  

16. KPH Purwodadi 
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17. KPH Randublatung 

18. KPH Semarang 

19. KPH Surakarta 

20. KPH Telawa 

Dan ada beberapa Kesatuan Bisnis Mandiri ( KBM ), antara lain : 

1. KBM Pemasaran Wilayah I Barat 

2. KBM Pemasaran Wilayah II Timur 

3. KBM Industri Kayu Cepu 

4. KBM Industri Kayu Brumbung 

5. KBM Industri Nonkayu 

6. KBM JLPL ( Jasa Lingkungan dan Produksi Lainnya ) 

Serta Biro Perencanaan yang berkedudukan di Salatiga dan Kantor Pelaksana 

Ekspor ( KPE ) yang berkedudukan di Semarang. 

3.  Struktur Organisasi   

Struktur organisasi adalah gambaran sistematis mengenai hubungan, 

tanggung jawab dan kerja antar bagian dalam suatu organisasi (T. Hani Handoko). 

Struktur organisasi sangat penting bagi perusahaan, agar dalam menjalankan 

tugasnya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan adanya hal 

tersebut, maka akan tercipta hubungan dan tanggung jawab yang jelas, maka dari 

itu setiap bagian akan lebih mudah dikoordinasi dan tidak terjadi benturan atau 

penggandaan tugas. 

Struktur organisasi Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dapat 

dikategorikan dalam struktur organisasi lini. Struktur organisasi Perum Perhutani 
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Unit I Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Tanggal 26 September 

2005 No. 554/KPTS/DIR/2005 gambar dilihat pada lampiran : 

Adapun penjelasan tugas dan wewenang masing-masing bagian dalam 

struktur organisasi Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Unit 

1) Tugas pokoknya adalah melaksanakan semua rencana dan kebijksanaan dari 

Direksi dan pimpinan serta mengurus Perum Perhutani Unit I  Jawa Tengah. 

2) Kepala Unit mempunyai wewenang yaitu menetapkan cara-cara pelaksanaan 

kebijaksaan Direksi Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. 

b.  Wakil Kepala Unit 

1) Tugas pokoknya adalah membantu kepala unit dalam melaksanakan tugas-

tugas pimpinan unit dan melaksanakan tugas-tugas pimpinan unit dan 

melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Unit. 

2) Wewenangnya adalah mengkoordinasi atau membina dan mengawasi bidang 

produksi, industri, keamanan dan agraria. 

c. Sekretaris Unit dan Legal Head 

Tugas pokoknya membantu kepala unit menyelesaikan tugas – tugas dalam 

bidang legal dan kepatuhan. 

Susunan Sekretaris Unit dan Legal Head terdiri dari : 

a) Seksi Humas, Prot, dan Kesekretariatan 

b) Seksi Legal dan Kepatuhan 

c) Seksi SIM 

d) Seksi Manajemen Resiko 
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d. Kepala Biro Kelola SDH 

Bertugas :  

1) Membantu pimpinan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan yang meliputi 

bidang reboisasi, rehabilitasi, pemeliharaan dan konservasi sumber daya 

hutan serta pembinaan masyarakat desa sekitar hutan. 

2) Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka pembinaan masyarakat 

desa sekitar hutan. 

3) Melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan serta pengendalian kegiatan 

pembinaan sumber daya hutan. 

4) Bertanggung jawab kepada pimpinan Unit. 

Susunan Biro Pembinaan dan Produksi SDH terdiri dari : 

a) Seksi Reboisasi dan Rehab. Hutan  

b) Seksi Persemaian dan Tanaman  

c) Seksi PHBM   

d) Seksi Bina Lingkungan 

e. Kepala Biro Industri dan Pemasaran 

Bertugas: 

1) Membantu pimpinan dalam pelaksanaan dan koordinasi bidang industri hasil 

hutan dan pemasaran hasil industri. 

2) Melakukan monitoring evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan 

bidang industri hasil hutan dan pemasaran hasil industri. 

 

 



 

 

34 

Susunan Biro Industri dan Pemasaran terdiri dari : 

a) Seksi Industri 

b) Seksi Pemasaran 

c) Seksi AEJ dan Usaha Lain 

f. Kepala Biro Keuangan 

Bertugas : 

1) Membantu pimpinan dalam melaksanakan pengelolaan bidang keuangan. 

2) Membantu pimpinan dalam melaksanakan kegiatan bidang Sistem Informasi 

Manajemen. 

3) Merupakan bendaharawan keuangan ditingkat unit. 

4) Melaksanakan koordinasi bidang keuangan dan Sistem Informasi 

Manajemen. 

5) Melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan serta pengendalian pekerjaan 

pada butir pertama dan kedua. 

6) Bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit. 

Susunan Biro Keuangan terdiri dari : 

a) Seksi Anggaran dan Pembelanjaan 

b) Seksi Akuntansi Verifikasi dan Manaj. Akuntansi 

c) Seksi Investasi dan Perpajakan 

g. Kepala Biro SDM dan Umum 

Bertugas : 

1) Membantu pimpinan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan bidang 

manajemen sumber daya manusia. 
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2) Membantu pimpinan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan bidang umum. 

3) Melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan 

pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan umum. 

4) Bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit. 

Susunan Biro SDM dan Umum terdiri dari: 

a) Seksi SDM 

b) Seksi Umum 

c) Seksi Sarpra dan Opt.Aset 

h. Kepala Biro Hukamas atau Perlindungan SDH 

Bertugas : 

1) Membantu pimpinan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan bidang 

perlindungan sumber daya hutan. 

2) Melaksanakan koordinasi ditingkat propinsi dengan instansi penegak hukum 

serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perlindungan 

sumber daya hutan dan kehumasan. 

3) Menyelesaikan kasus-kasus sengketa kawasan hutan, tanah perusahaan dan 

sengketa lainnya yang belum dapat diselesaikan ditingkat KPH. 

4) Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

bidang perlindungan sumber daya hutan. 

5) Bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit. 

Susunan Biro Hukamas terdiri dari: 

a) Seksi Hukum dan agraria 

b) Seksi Perlindungan SDH 
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c) Seksi Humas dan Informasi 

i. Kepala Biro Perencanaan SDH 

Bertugas : 

1) Membantu pimpinan dalam melaksanakan kegiatan bidang perencanaan dan 

pengembangan usaha, termasuk koordinasi perecanaan lintas sektoral. 

2) Menyusun RJP Unit yang merupakan penjabaran RJP Direksi dan 

menyiapkan proses pengesahannya oleh Direksi. 

3) Menilai RPKH (Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan) KPH dan 

menyiapkan proses pengesahannya oleh Direksi. 

4) Mengesahkan RTT KPH atas nama Kepala Unit. 

5) Memimpin penilaian RUT KPH dan menyiapkan proses pengesahannya oleh 

Pimpinan Unit. 

6) Menyusun draft RKAP Unit atas dasar RUT KPH dan RJP Unit. 

7) Merupakan pembantu bendaharawan material sesuai dengan kewenangannya. 

8) Bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit. 

Susunan Biro Perencanaan SDH terdiri dari: 

a) Seksi Renbang Usaha dan Data Statistik 

b) Seksi Pengukuran Perpetaan dan Perencanaan Prasarana 

c) Seksi Perencanaan Hutan 

d) Seksi PHL 

e) Seksi KSPH 
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4.2. Analisis Deskriptif 

4.2.1. Deskriptif Tingkat Efektivitas Pengeluaran Biaya 

Tingkat efektivitas pengeluaran biaya pada Perum Perhutani Unit I Jawa 

Tengah dapat di lihat dari perbandingan antara RKAP tahun 2010 (Rencana 

Kegiatan Anggaran Perusahaan) dengan Realisasi tahun 2010 yang terdapat pada 

Laporan Anggaran. Jika RKAP dengan Realisasinya sama atau sudah RKAP 

sudah terserap semua, maka dapat dikatakan tingkat efektivitas pengeluaran biaya 

sudah efektif, apabila Realisasi lebih besar dari RKAP maka tingkat efektivitas 

pengeluaran biaya yang dilaksanakan pada Perum Perhutani masih kurang efektif. 

Pengeluaran Biaya pada Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah biaya 

digolongkan menjadi dua yaitu : 

a. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan 

baku menjadi produk yang siap untuk dijual. Biaya produksi terbagi menjadi 

tiga yaitu biaya produksi kayu tebangan, biaya produksi kayu olahan dan 

biaya produksi hasil hutan lainnya. 

b. Biaya Usaha dan di Luar Usaha terdiri dari biaya pemasaran merupakan 

biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk dan 

biaya administrasi dan umum merupakan biaya-biaya untuk mengkoordainasi 

kegiatan produksi dan pemasaran produk. 

Pengeluaran biaya merupakan hal yang mutlak dilakukan perusahaan karena 

hal tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Untuk 

mengetahui tingkat efektivitas pengeluaran biaya dapat dilihat melalui anggaran. 

Anggaran disini mempunyai peranan yang penting karena semua pengeluaran 
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biaya diatur dan ditentukan melalui anggaran. Dengan adanya anggaran biaya 

dapat dikendalikan dan dapat dikontrol dengan baik, sehingga untuk mencapai 

efektivitas pengeluaran biaya yang baik perlu adanya pengendalian yang baik juga 

serta tingkat pelaksanaan biaya harus sesuai dan terstruktur dengan baik. 

Proses tingkat efektivitas pengeluaran biaya pada Perum Perhutani Unit I 

Jawa Tengah telah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1. Menetapkan anggaran sebagai dasar dalam pelaksanaan biaya operasi 

2. Membandingkan realisasi anggaran dengan anggaran 

3. Disusun secara kontinu untuk setiap periode satu tahun, kemudian dirinci 

dalam semester dan triwulan. 
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Tabel 4.1 Menurut data Laporan Anggaran tahun 2010 

Tingkat Efektivitas Pengeluaran Biaya pada Anggaran Biaya  

N

No. 
Uraian RKAP 2010 Realisasi 

Anggaran-

Realisasi 

     A

A Biaya Produksi       

1

1 Biaya Produksi Kayu Tebangan 
528.231 526.269 1.962 

2

2 Biaya Produksi Kayu Olahan 
73.453 73.243 300 

2

3 Biaya Produksi Hasil Hutan Lainnya 
      

 a. By.Prod HH Lain Belum/Tdk Diolah 161.547 161.382 165 

 b. By. Prod HH Lain yang Diolah 60.059 60.059 - 

 c. By. Prod Hasil Usaha Lain 104.809 104.809 - 

          

 Jumlah Biaya Produksi 928.188 925.926 2.262 

         

B

B. Biaya Usaha 
      

1

1 Biaya Pemasaran 
50.501 49.458 1.043 

1

2 Biaya Administrasi dan Umum 
83.005 81.590 1.415 

 
 

   

  Jumlah Biaya Usaha 133.506  131.048  2.458  

 
 

   
C

C. Biaya Lain-Lain 
4.844 4.800 44 

         

 Jumlah Biaya Usaha dan Lain-Lain 138.350 135.484 2.502  

 
 

   

 TOTAL 1.066.358 1.061.774 4.764 

 

Hasil dari perhitungan diatas menyebutkan untuk biaya produksi kayu 

tebangan sudah tergolong efektif hal tersebut dapat di lihat dari perbandingan 

Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan (RKAP 2010) dengan Realisasi tahun 

2010 yang menunjukkan biaya yang dianggarkan sudah terrealisasi hampir 100%. 

Biaya produksi kayu olahan juga menunjukkan dari yang dianggarkan hampir 
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100% terserap semua, sehingga biaya produksi kayu olahan sudah tergolong 

efektif. Pada biaya produksi hasil hutan lainnya terbagi atas tiga biaya yaitu :  

a) by. Prod hasil hutan lain belum atau tidak diolah menunjukkan realisasi sebesar 

100% dari RKAP, b) by. Prod hasil hutan lain yang diolah menunjukkan realisasi 

sebesar 100% dari RKAP, c) by. Produksi hasil usaha lain menunjukkan realisasi 

sebesar 100% dari RKAP, sehingga biaya produksi hasil hutan lainnya sudah 

tergolong efektif.  

Pada biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum  yang terrealisasi 

sebesar 99% dari RKAP, sehingga biaya usaha sudah tergolong efektif. Biaya 

lain-lain yang terrealisasi sebesar 99% dari RKAP, sehingga biaya lain-lain sudah 

tergolong efektif. Seperti yang dikatakan peneliti sebelumnya untuk mengukur 

tingkat efektivitas pengeluaran biaya dapat di lihat dari perbandingan antara 

RKAP dengan realisasi anggaran, apabila realisasi telah tercapai semua sesuai 

dengan RKAP, maka tingkat efektivitasnya sudah efektif. 

Hasil data yang analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat efektivitas 

pengeluaran biaya yang dilaksanakan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah sudah 

tergolong efektif, namun perlu adanya evaluasi dan pertimbangan-pertimbangan 

untuk penyusunan RKAP untuk tahun kedepannya, sehingga tidak ada biaya yang 

tersisa dan mencegah terjadi biaya yang overload atau biaya .  
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4.2.2. Deskriptif Sistem Pengendalian Intern Untuk Mencapai Efektivitas 

Pengeluaran Biaya 

Sistem pengendalian intern sangat dibutuhkan untuk mencapai efektivitas 

pengeluaran biaya, hal tersebut dapat di lihat dari kuesioner yang penelitisebarkan 

kepada 30 responden dan ada beberapa indikator yang penelititemukan mengenai 

peranan sistem pengendalian intern untuk mencapai efektivitas pengeluaran biaya 

adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.2 : Jawaban responden tentang Peranan Sistem Pengendalian Intern 

untuk Mencapai Efektivitas Pengeluaran Biaya terdiri dari beberapa 

indikator  

No Indikator Skor Kriteria 

1 Mendorong efisiensi   

 a. Bertanggung jawab dalam kegiatan 

operasional 
115 Agak berperan 

 b. Peningkatan efisiensi operasi 130 Berperan 

 c. Mendorong efisiensi operasi 126 Berperan 

2 Menunjang efektivitas   

 a. Menunjang efektivitas biaya 122 Berperan 

 b. Anggaran sebagai alat pengendalian 125 Berperan 

3 Acuan pelaksanaan anggaran   

 a. Anggaran yang sesuai sudah efektif 126 Berperan 

 b. Meningkatkan kinerja 121 Berperan 

 c. Menghindari terjadinya biaya yang over 

load 
124 Berperan 

4 Mencegah kecurangan   

 a. Mencegah penyalahgunaan aktiva 123 Berperan 

 b. Mencegah penyelewengan 125 Berperan 

 c. Pemisahaan tanggung jawab 121 Berperan 

 d. Mencegah perangkapan fungsi 113 Agak berperan 

5 Mendukung profesionalisme manajemen   

 a. Memberikan penilaian unsur-unsur 

akuntansi 
121 Berperan 

 b. Adanya komunikasi yang baik  128 Berperan 

Sumber : Data diolah tahun 2011 pada lampiran 3 
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Data di atas menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern sangat 

berperan penting untuk mencapai efektivitas pengeluaran biaya, hal tersebut dapat 

di lihat dari beberapa indikator-indikator yang mempunyai kriteria bahwa sistem 

pengendalian sangat berperan penting dalam mencapai efektivitas pengeluaran 

biaya, ada beberapa indikator yang menyebutkan sistem pengendalian intern dapat 

menunjang efektivitas pengeluaran biaya, mendorong efisiensi, mencegah 

timbulnya kecurangan, mendukung profesionalisme manajemen dan acuan 

pelaksanaan anggaran.  

Beberapa indikator menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern 

berperan penting untuk mencapai efektivitas pengeluaran biaya, hal tersebut 

terdapat pada pertanyaan mengenai sistem pengendalian intern bertanggung jawab 

dalam kegiatan operasional dan mencegah perangkapan fungsi, dari 30 responden 

yang menjawab pada pertanyaan tersebut total skor yang diperoleh menunjukkan 

sistem pengendalian intern termasuk dalam kriteria agak atau masih kurang 

berperan untuk mencapai efektivitas pengeluaran biaya, walaupun masih 

tergolong agak berperan namun hal tersebut sudah sangat menunjang dalam 

pencapaian efektivitas pengeluaran biaya. Jadi dapat dikatakan bahwa sistem 

pengendalian intern pada Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah sangat berperan 

penting untuk mencapai efektivitas pengeluaran biaya, walaupun dalam hal 

mencegah perangkapan fungsi dan bertanggung jawab dalam kegiatan operasional 

sistem pengendalian intern masih kurang berperan. 
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4.3. Pembahasan 

4.3.1. Tingkat Efektivitas Pengeluaran Biaya 

Setelah peneliti melakukan penelitian atas data-data yang diperoleh dari 

Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, peneliti mendapatkan gambaran tentang 

tingkat efektivitas pengeluaran biaya yang dilakukan pada Perum Perhutani Unit I 

Jawa Tengah. Pada Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah untuk mengetahui 

tingkat efektivitas pelaksanaan pengeluaran biaya menggunakan perbandingan 

antara RKAP (Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan) dengan Realisasi 

anggaran. Jika Realisasi sudah tercapai semua sesuai dengan RKAP maka dapat 

dikatakan tingkat efektivitas pengeluaran biaya sudah efektif, apabila Realisasi 

lebih besar dari RKAP maka tingkat efektivitas pengeluaran biaya yang 

dilaksanakan pada Perum Perhutani masih kurang efektif. Perbandingan antara 

RKAP dan realisasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur  

pengeluaran biaya yang dilaksanakan sudah efektif atau sebaliknya masih kurang 

efektif.  

 Data yang peneliti analisis mengenai tingkat efektivitas pengeluaran biaya 

pada Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah yang dimana ada beberapa elemen 

biaya yang terdiri dari biaya produksi, biaya usaha, dan biaya lain-lain. Dari 

masing-masing biaya tersebut diketahui tingkat efektivitas sudah tergolong efektif 

hal tersebut dapat di lihat dari Laporan Anggaran tahun 2010, yang menunjukkan 

pada biaya produksi dan biaya usaha sampai dengan terrealisasi sebesar 100% dari 

RKAP maka biaya tersebut sudah tergolong efektif, walaupun sudah tergolong 
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efektif Perum Perhutani masih perlu adanya evaluasi ulang dan beberapa 

pertimbangan untuk penyusunan RKAP tahun selanjutnya.    

Beberapa hal yang peneliti temukan dalam hal pelaksanaan pengeluaran 

biaya yang baik pada Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah adalah sebagai berikut: 

1) Struktur organisasi yang sehat dan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan 

wewenang yang jelas 

2) Perbandingan antara RKAP (Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan) 

dengan laporan realisasi anggaran yang digunakan untuk mengukur tingkat 

efektivitas pengeluaran biaya 

3) Adanya akuntansi pertanggungjawaban yang berupa laporan realisasi 

anggaran yang disusun secara periodik guna untuk mengontrol dan 

mengendalikan biaya 

4) Pengeluaran biaya disusun secara kontinu untuk setiap periode satu tahun, 

kemudian dirinci dalam semester dan triwulan  

5) Komitmen manajemen dengan antar devisi dan pusat mengenai biaya yang 

akan dikeluarkan. 

Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah telah memilki pengendalian yang 

memadai untuk mendukung tingkat efektivitas pengeluaran biaya, hal tersebut di 

lihat dari : 

1) Ketaatan Karyawan terhadap Kebijkan Manajemen 

100% menjawab dengan adanya pengendalian intern yang dapat 

memudahkan pemisahaan tanggung jawab yang fungsional khusus dalam hal 

pengeluaran biaya. Hal tersebut di maksudkan agar lebih mudah dalam 
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mengontrol biaya yang satu dengan biaya yang lainnya dan tidak ada 

perangkapan tanggung jawab yang bisa memungkinkan timbulnya 

penyelewengan biaya. 

2) Efektivitas Pengeluaran Biaya yang dilakukan 

100% menjawab penanganan pengeluaran biaya hanya dilakukan oleh 

personil yang mendapat otorisasi atau kewenangan sehingga mencegah terjadi 

fraud.  

100% menjawab penggunaan biaya yang dikeluarkan selalu dipantau oleh 

anggaran secara memadai sehingga menghindari terjadi biaya yang over load. 

Anggaran disini mempuyai peranan yang sangat penting dalam hal 

pengeluaran biaya, karena anggaran merupakan alat pengendali biaya yang 

paling efektif. Semua biaya yang diajukan dan biaya yang dikeluarkan 

tercantum pada anggaran. 

3) Efisiensi Operasi  

100% menjawab manajemen mempertimbangkan resiko terjadi fraud atau 

kecurangan pada biaya dengan hati-hati serta melakukan pengontrolan yang 

memadai sehingga mendorong efesiensi operasi perusahaan. Hal tersebut 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan pengeluaran biaya 

untuk tahun-tahun selanjutnya. 

Kesimpulan dari pernyataan di atas yaitu bahwa tingkat efektivitas 

pengeluaran biaya yang dilaksanakan pada Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah 

sudah tergolong efektif, namun masih perlu adanya evaluasi dan perbaikan-

perbaikan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusuan anggaran tahun 
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kedepannya. Dengan adanya pengendalian yang baik terhadap anggaran, maka 

dapat dikatakan bahwa pengeluaran biaya yang dilaksanakan pada Perum 

Perhutani Unit I Jawa Tengah sudah mencapai tingkat efektivitas. 

 

4.3.2. Peranan Sistem Pengendalian Intern untuk Mencapai Efektivitas  

Pengeluaran Biaya 

Setiap perusahaan dituntut untuk dapat mengkondisikan biaya dengan 

baik, dengan memperhitungkan hal-hal apa saja yang dapat merugikan atau pun 

yang menguntungkan perusahaan. Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah 

merupakan Badan Umum Milik Negara (BUMN), yang dimana setiap 

kegiatannya di awasi dan di pantau oleh Pusat khususnya dalam hal pengeluaran 

biaya. Selain sebagai perusahaan BUMN Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah 

juga melakukan kegiatan penjualan, produksi dan pemasaran, yang dimana selain 

bekerja untuk pusat Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah juga mencari laba. 

Pencapaian efektivitas pengeluaran biaya yang memadai dapat membantu 

perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Setiap perusahaan mempunyai 

sistem yang digunakan untuk pencapaian efektivitas pengeluaran biaya salah 

satunya yaitu dengan adanya sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian 

intern ini dimaksudkan sebagai alat pengendali pengeluaran biaya yang dilakukan 

pada Perum Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah.  

Salah satu sistem pengendalian intern yang digunakan untuk mencapai 

efektivitas biaya yaitu dengan memperbandingkan antara anggaran dengan 

realisasi yang terjadi, selain anggaran ada juga Standart Operasioanal Prosedur 

(SOP) dan Pengawasan Melekat (Waskat) atau sistem yang digunakan adalah 
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adanya tanggung jawab mulai dari pembuatan surat bukti dikoreksi di tanda 

tangani yang bertanggung jawab baru di bayar. Semua itu merupakan alat yang 

digunakan pada Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah sebagai alat perencanaan, 

alat pengendalian, dan alat pengawasan dalam hal pengeluaran biaya. 

Syakhroza (2002) mengatakan pencapaian target anggaran memainkan 

peranan penting karena anggaran menggambarkan standar efektivitas dan efisiensi 

pengeluaran biaya, yang dimana anggaran merupakan salah satu alat pengendali 

yang cukup memadai dalam hal pemantauan biaya. Jadi sistem pengendalian 

intern yang dilakukan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah berperan penting 

dalam mencapai efektivitas pengeluaran biaya, karena tanpa adanya sistem 

pengendalian yang memadai maka efektivitas pengeluaran biaya tidak akan 

tercapai. 

Hasil penelitian diketahui bahwa peranan sistem pengendalian intern untuk 

mencapai efektivitas pengeluaran biaya pada Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah 

sangat memadai. Hal tersebut dapat di lihat dari beberapa indikator-indikator dari 

hasil kuesioner yang peneliti buat guna mengukur peranan sistem pengendalian 

untuk mencapai efektivitas pengeluaran biaya pada Perum Perhutani. Data yang 

diperoleh dari hasil kuesioner tersebut kemudian digolongkan menjadi beberapa 

indikator-indikator yang menyebutkan sistem pengendalian intern dapat 

menunjang efektivitas pengeluaran biaya, mendorong efisiensi, mencegah 

kecurangan, mendukung profesionalisme manjemen dan acuan pelaksanaan 

anggaran. Beberapa indikator tersebut kemudian dikategorikan berdasarkan 

kriteria yang telah peneliti buat, dari 20 pertanyaan yang diajukan pada 30 
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responden, diperoleh pada total skor terrendah yaitu 30, sampai total skor tertinggi 

150, untuk rata-ratanya diperoleh pada kisaran total skor 90 sampai 120, 

sedangkan untuk jarak tiap interval adalah 30. Semakin tinggi total skor maka 

dapat indikasikan bahwa peranan sistem pengendalian intern sangat berperan 

penting untuk mencapai efektivitas pengeluaran biaya.  

Hasil uji instrumen yang dilakukan pada kuesioner menunjukan nilai 

variabel X (Peranan Sistem Pengendalian Intern) dan variabel Y (Efektivitas 

Pengeluaran Biaya) berdasarkan analisis uji validitas menunjukkan  bahwa rhitung > 

rtabel  yaitu pada tingkat signifikan (0,05 atau 5%) dengan N=30 diperoleh rtabel = 

0.361 hasilnya adalah valid (lihat pada tabel 3.2 dan 3.3). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sistem pengendalian inten sangat berperan untuk mencapai 

efektivitas pengeluaran biaya. Hasil perhitungan analisis uji reliabilitas 

menunjukkan untuk kedua variabel tersebut adalah reliabel (handal), jadi kedua 

variabel tersebut sangat memadai (lihat pada tabel 3.4).  

Besarnya peranan sistem pengendalian intern sangat berpengaruh pada 

efektivitas pengeluaran biaya, sehingga dapat diindikasikan untuk mencapai 

tingkat efektivitas pengeluaran biaya peranan sistem pengendalian intern itu 

sangat dibutuhkan. Hal tersebut merupakan salah satu tolak ukur bagi perusahaan 

untuk lebih meningkatkan pengendalian, untuk mencapai efektivitas pengeluaran 

biaya, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan sistem pengendalian 

intern untuk mencapai efektivitas pengeluran biaya yang dilakukan Perum 

Perhutani Unit I Jawa Tengah maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat efektivitas pengeluaran biaya yang dilaksanakan Perum Perhutani 

Unit I Jawa Tengah sudah tergolong efektif, hal tersebut terlihat dari data 

Laporan Anggaran 2010 yang dianalisis peneliti dengan memperbandingkan 

antara RKAP dengan realisasinya. Berdasarkan data tersebut dapat di lihat 

bahwa tingkat pengeluaran biaya yang dilaksanakan Perum Pehutani Unit I 

Jawa Tengah sudah efektif. 

2. Sistem pengendalian intern sangat berperan penting untuk mencapai 

efektivitas pengeluaran biaya. Hal tersebut dapat di lihat dari beberapa 

indikator-indikator yang menyebutkan sistem pengendalian intern dapat 

menunjang efektivitas pengeluaran biaya, mendorong efisiensi, serta 

mencegah timbulnya kecurangan, mendukung profesionalisme manajemen 

dan acuan pelaksanaan anggaran,  namun ada beberapa indikator yang 

menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern masih agak berperan 

khususnya dalam hal pelaksanaan kegiatan operasional dan mencegah 

perangkapan fungsi. 
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5.2. Saran  

Adapun saran dari simpulan yang dapat penelitikemukakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat efektifitas pengeluaran biaya perlu mendapat perhatian dalam 

penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk tahun 

selanjutnya , supaya tidak terjadi biaya yang over load atau biaya melebihi 

RKAP.  

2. Sistem pengendalian intern pada Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah sudah 

berperan penting untuk mencapai efektivitas pengeluaran biaya, namun dalam 

hal mencegah perangkapan fungsi sistem pengendalian yang digunakan masih 

agak berperan sehingga perlu adanya perbaikan dan evaluasi terhadap sistem 

pengendalian intern. Apabila sistem pengendalian intern untuk mencegah 

perangkapan fungsi sudah berperan untuk mencapai efektivitas pengeluaran 

biaya, maka dapat mencegah terjadi penyelewengan biaya karena setiap tugas 

yang dilakukan sesuai dengan fungsinya masing-masing dan tidak ada 

perangkapan fungsi. 
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Lampiran 3  

Kuesioner 
 

A.  IDENTITAS RESPONDEN : 

1. Nama     : …………………………… 

2. Umur     : …………………………… 

3. Posisi /Jabatan di Biro Keuangan  : …………………………… 

Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah 

4. Lama Bergabung di Biro Keuangan : …………………………… 

Perum Perhutani unit I Jawa Tengah 

5. Jumlah Karyawan di Unit Ybs 

a. < 25  b.  25 – 50  c.  50 – 75  d.  >75 

 

 

  

B. PERTANYAAN KHUSUS : 

Pertanyaan Mengenai Peranan Pengendalian Intern 

1. Menurut Anda, apakah peranan pengendalian intern untuk menunjang 

efektivitas sangat memadai bagi perusahaan. 

a. Sangat tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

b. Tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

c. Kurang setuju dengan kondisi perusahaan 

d. Setuju dengan kondisi perusahaan 

e. Sangat setuju dengan kondisi perusahaan 

 

2. Pengendalian mampu mendorong efisien dan dipatuhinya kebijakan 

manajemen yang memadai. 

a. Sangat tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

b. Tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

c. Kurang setuju dengan kondisi perusahaan 

d. Setuju dengan kondisi perusahaan 

e. Sangat setuju dengan kondisi perusahaan 

 

3. Pengendalian intern dapat digunakan sebagi acuan dalam proses 

pelaksanaan anggaran yang memadai terutama dalam penyusunannya. 

a. Sangat tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

b. Tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

c. Kurang setuju dengan kondisi perusahaan 

d. Setuju dengan kondisi perusahaan 
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e. Sangat setuju dengan kondisi perusahaan 

 

4. Anggaran sebagai alat pengendali yang memadai dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. 

a. Sangat tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

b. Tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

c. Kurang setuju dengan kondisi perusahaan 

d. Setuju dengan kondisi perusahaan 

e. Sangat setuju dengan kondisi perusahaan 

 

5. Menurut Anda,apakah dengan adanya sistem pengendalian intern mampu 

memberikan informasi yang memadai untuk manajemen dalam 

meningkatkan kinerja dan prestasi perusahaan. 

a. Sangat tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

b. Tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

c. Kurang setuju dengan kondisi perusahaan 

d. Setuju dengan kondisi perusahaan 

e. Sangat setuju dengan kondisi perusahaan 

 

6. Adanya sistem pengendalian intern dapat mencegah timbulnya kecurangan 

data akutansi. 

a. Sangat tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

b. Tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

c. Kurang setuju dengan kondisi perusahaan 

d. Setuju dengan kondisi perusahaan 

e. Sangat setuju dengan kondisi perusahaan 

 

7. Pengendalian intern mampu mencegah karyawan melakukan tindakan – 

tindakan yang menyalahi prosedur dan ketentuan (kebijakan) yang telah 

ditetapkan manajemen. 

a. Sangat tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

b. Tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

c. Kurang setuju dengan kondisi perusahaan 

d. Setuju dengan kondisi perusahaan 

e. Sangat setuju dengan kondisi perusahaan 

 

 

8. Standart Operasional Prosedur (SOP) dan Pengawasan Melekat (Waskat) 

yang memadai dapat di jadikan pengendalian intern yang baik terhadap 

peningkatan efesiensi operasi. 

a. Sangat tidak setuju dengan kondisi perusahaan 
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b. Tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

c. Kurang setuju dengan kondisi perusahaan 

d. Setuju dengan kondisi perusahaan 

e. Sangat setuju dengan kondisi perusahaan 

 

9. Pengendalian intern mempunyai peran yang penting bagi perusahaan guna 

mencegah adanya unsur penyalahgunaan aktiva perusahaan. 

a. Sangat tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

b. Tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

c. Kurang setuju dengan kondisi perusahaan 

d. Setuju dengan kondisi perusahaan 

e. Sangat setuju dengan kondisi perusahaan 

 

10. Pengendalian Intern bertanggung jawab atas pelaksanaan semua prosedur 

yang digunakan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional. 

a. Sangat tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

b. Tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

c. Kurang setuju dengan kondisi perusahaan 

d. Setuju dengan kondisi perusahaan 

e. Sangat setuju dengan kondisi perusahaan 

 

Pertanyaan Mengenai Efektivitas Pengeluaran Biaya 

 

11. Dengan adanya pengendalian intern yang memadai dapat memudahkan 

pemisahaan tanggung jawab yang fungsional. 

a. Sangat tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

b. Tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

c. Kurang setuju dengan kondisi perusahaan 

d. Setuju dengan kondisi perusahaan 

e. Sangat setuju dengan kondisi perusahaan 

 

12. Menurut Anda, apakah peranan pengendalian intern telah mampu 

memberikan penilaian yang memadai terhadap unsur – unsur akuntansi. 

a. Sangat tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

b. Tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

c. Kurang setuju dengan kondisi perusahaan 

d. Setuju dengan kondisi perusahaan 

e. Sangat setuju dengan kondisi perusahaan 
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13. Peranan pengendalian intern telah mampu mendukung profesionalisme 

manajemen dalam melaksanakan tugasnya. 

a. Sangat tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

b. Tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

c. Kurang setuju dengan kondisi perusahaan 

d. Setuju dengan kondisi perusahaan 

e. Sangat setuju dengan kondisi perusahaan 

 

14.  Menurut Anda, apakah dalam perusahaan anda tidak ada perangkapan 

fungsi dalam penanganan pencatatan transaksi – transaksi yang terjadi 

pada perusahaan. 

a. Sangat tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

b. Tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

c. Kurang setuju dengan kondisi perusahaan 

d. Setuju dengan kondisi perusahaan 

e. Sangat setuju dengan kondisi perusahaan 

 

15. Penanganan pengeluaran biaya hanya dilakukan oleh personil yang 

mendapat otorisasi atau kewenangan sehingga mencegah terjadi fraud. 

a. Sangat tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

b. Tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

c. Kurang setuju dengan kondisi perusahaan 

d. Setuju dengan kondisi perusahaan 

e. Sangat setuju dengan kondisi perusahaan 

 

16. Pengeluaran biaya yang sesuai dengan yang dianggarkan dapat dikatakan 

sudah efektif. 

a. Sangat tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

b. Tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

c. Kurang setuju dengan kondisi perusahaan 

d. Setuju dengan kondisi perusahaan 

e. Sangat setuju dengan kondisi perusahaan 

 

17. Dengan adanya pengendalian yang memadai, dapat menunjang efektivitas 

pengeluaran biaya yang memadai pula. 

a. Sangat tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

b. Tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

c. Kurang setuju dengan kondisi perusahaan 

d. Setuju dengan kondisi perusahaan 

e. Sangat setuju dengan kondisi perusahaan 
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18. Penggunaan biaya yang dikeluarkan selalu dipantau oleh anggaran secara 

memadai sehingga menghindari terjadi over load. 

a. Sangat tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

b. Tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

c. Kurang setuju dengan kondisi perusahaan 

d. Setuju dengan kondisi perusahaan 

e. Sangat setuju dengan kondisi perusahaan 

 

19. Manajemen mempertimbangkan resiko terjadi fraud pada biaya dengan 

hati – hati serta melakukan pengontrolan yang memadai sehingga 

mendorong efesiensi operasi perusahaan. 

a. Sangat tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

b. Tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

c. Kurang setuju dengan kondisi perusahaan 

d. Setuju dengan kondisi perusahaan 

e. Sangat setuju dengan kondisi perusahaan 

 

20. Menurut Anda, apakah setiap ada kebijakan dari Pusat telah 

disosialisasikan dan dikomunikasikan secara baik ke masing – masing 

satuan kerja di bawah perusahaan. 

a. Sangat tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

b. Tidak setuju dengan kondisi perusahaan 

c. Kurang setuju dengan kondisi perusahaan 

d. Setuju dengan kondisi perusahaan 

e. Sangat setuju dengan kondisi perusahaan 
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Hasil Analisis  data jawaban responden mengenai Peranan Sistem 

Pengendalian Intern untuk Mencapai Efektivitas Pengeluaran Biaya 

No Indikator 
Jawaban responden 

Skor 
1 2 3 4 5 

1 Mendorong efisiensi       

 d. Bertanggung jawab dalam 

kegiatan operasional 
- 1 6 20 3 115 

 e. Peningkatan efisiensi operasi - 1 - 17 12 130 

 f. Mendorong efisiensi operasi - - 2 20 8 126 

2 Menunjang efektivitas       

 c. Menunjang efektivitas biaya - 1 2 21 6 122 

 d. Anggaran sebagai alat 

pengendalian 
- - 2 17 11 125 

3 Acuan pelaksanaan anggaran       

 d. Anggaran yang sesuai sudah 

efektif 
- - 3 18 9 126 

 
e. Meningkatkan kinerja - 1 4 18 7 121 

 f. Menghindari terjadinya biaya 

yang over load 
- 1 3 17 9 124 

4 Mencegah kecurangan       

 e. Mencegah penyalahgunaan 

aktiva 
- - 1 25 4 123 

 f. Mencegah penyelewengan - - 3 19 8 125 

 g. Pemisahaan tanggung jawab - 1 3 20 6 121 

 h. Mencegah perangkapan fungsi - 3 4 20 3 113 

5 Mendukung profesionalisme 

manajemen 
      

 c. Memberikan penilaian unsur-

unsur akuntansi 
- - 3 23 4 121 

 d. Adanya komunikasi yang baik  - 1 1 17 11 128 
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